
  

De Mattenschippersrace wordt dit jaar voor 
de 20ste keer gehouden. Alle deelnemers 
kunnen dan ook rekenen op een bijzonder 
aandenken aan deze jubileumrace op 29 
april a.s. Dit wordt beschikbaar gesteld door 
sponsor Lens Nekeman van Interfloor. 
 
Inmiddels zijn negen schepen in de lichte en 
drie in de zware klasse ingeschreven. 
Winnaar in 2016 Bas Krom is ook weer van de 
partij om zijn titel te verdedigen. Hij heeft 
sinds vorig jaar de felbegeerde wisseltrofee 
(een stevige vaarboom van ruim 2 meter) in 
bezit. Op die vaarboom zijn de namen van 
alle winnaars én van de vlootvoogden in 
messing plaatjes vastgelegd. 
 
Ook diverse punters hebben zich inmiddels 
aangemeld. De punters varen grotendeels 
dezelfde route, maar hebben de race 
ingedeeld in twee manches. De finish 
halverwege ligt bij de Arembergersluis in 
Zwartsluis. Zij varen dan ook niet via het 
Meppelerdiep en de Beukerssluis, maar via 
de Arembergergracht. 
 
De reglementen zijn dit jaar onveranderd 
gebleven. Dit betekent o.a. dat er in de 
zware klasse zeven mensen tegelijk mogen 
jagen en in de lichte klasse vijf.   
 
De zware klasse start zeven kwartier eerder 
dan de lichte en er wordt geloot om de 
startvolgorde. Om de race zo spannend en 
eerlijk mogelijk te maken zullen IFKS 
schepen een kwartier na de lichte klasse 
starten.  
 
Zie voor het volledige reglement onze 
website. 
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Nieuwe brug Zwartsluis 

Zowel het schipperspalaver als de 
prijsuitreiking van de Mattenschippersrace 
worden weer gehouden bij Café Van Ens.  
 
Het schipperspalaver begint om 20.15 uur in 
bar ’t Verloat achter het café. Dit betekent 
dat deelnemers tijdig moeten afmeren in de 
haven van Blokzijl.  
 
De deelnemers hoeven net als vorige jaren 
op vrijdag- en zaterdagavond geen liggeld te 
betalen. 
 
Enkele maanden geleden heeft het 
wedstrijdcomité de heer Geert van Ens 
geëerd als gastheer (én eerste vlootvoogd). 
Een verslagje inclusief een aantal bijzondere 
foto’s hiervan vind je hier. 
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Organisatietalent gezocht 
 
Het wedstrijdcomité is op zoek naar 
opvolger(s). Vind je het leuk om een rol te 
spelen bij de organisatie van de 
Mattenschippersrace? Laat het ons dan 
weten via info@mattenschippersrace.nl. 
Handige punten op je cv: wonend in 
Blokzijl of nabije omgeving en passie voor 
klassieke zeilschepen. 



 

De nieuwe brug over het Meppelerdiep bij Zwartsluis ligt inmiddels op zijn plek. Enkele 
weken geleden is de brug – een van de grootste in zijn soort in Europa – verplaatst van zijn 
tijdelijke plaats (zo’n 20 meter zuidelijker)  naar de definitieve positie. Ten noorden van de 
brug wordt nog volop gewerkt aan de sluis, die aan twee zijden wordt begrensd door 
horizontaal schuivende sluisdeuren. Deze zullen vooral worden ingezet bij hoog water, 
zodat ook in die situatie de scheepvaart  in bedrijf kan blijven. 
 
Een timelaps video van de (ver)plaatsing van de nieuwe brug kun je hier vinden. 

Nieuwe brug Zwartsluis 
 
 


